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Berichten 
SPORTKLEDIJ 

A.10. Sportkledij. 
 

A.10.1. Bij een officiële wedstrijd treden de spelers aan in de voorgeschreven en uniforme sportkledij (trui - broek) 
en van dezelfde kleur voorzien van de vereiste reglementaire nummering. Nummering van 1 tot 20 in duidelijk 

contrasterende kleur met een hoogte van minimum 10 cm en maximum 15 cm op het midden van de borst en 

minimum 15 cm en maximum 20 cm midden op de rug. De band waarmede het nummer gemaakt wordt moet 
minimum 1 cm en maximum 2 cm breed zijn. 

De liberospelers moeten een uitrusting dragen waarvan de trui een dominante andere kleur heeft dan de uitrusting 
van de andere leden van de ploeg. Een nieuw aangeduide libero mag in een ander gekleurd hesje aantreden. De 
reclame op de liberotruien mag anders zijn. 

 

LEDEN- EN CLUBADMINISTRATIE 
  

OMSCHRIJVING  VAN  TOT  HOE   

LEDENADMINISTRATIE    

Overgang in onderling akkoord  16/mei  
  

elektronisch via Clubadministratie  
aangetekend versturen (poststempel)  

Schrappingsperiode 2  
(voor alle leden)  1/sep  15/sep  elektronisch via Clubadministratie   

CLUBADMINISTRATIE    

Naamwijziging club  na periode  
aanvraag naamwijziging  
aangetekend versturen (poststempel)  
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SCHRAPPINGEN 
Vanaf dit seizoen kunnen alle leden geschrapt worden in de 2de schrappingsperiode (behalve leden met een 
Beach aansluiting).   
  

Het administratief reglement is als volgt aangepast:  

Tussen 1 september en 15 september kunnen de volleybalverenigingen aan het VV-secretariaat een tweede 
schrappingslijst overmaken (via www.volleyvlaanderen.be - link clubadministratie).  

o voor een lid, geschrapt tussen 1 september en 15 september, waarvoor al een lidkaart werd afgeleverd, 
dient deze kaart terug ingediend te worden op het VV-secretariaat. Het al gefactureerde lidgeld wordt 
in mindering van de clubrekening gebracht als de reeds afgeleverde lidkaart teruggestuurd werd 
binnen de voorziene periode (tussen 1 en 15 september – poststempel geldt).  

  
Voorwaarden: zie VV-website - administratief reglement – hoofdstuk 7 – artikel 4   

  
De schrapping 2de periode heeft ten vroegste uitwerking de dag na het indienen van de schrappingslijst.   
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VRIJWILLIGERS- VERENIGINGSWERK 
Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden… kunnen sinds 15 juli 2018 vergoed worden via een nieuw 
gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, 
zonder er als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen.   
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Verslagen bijeenkomsten 
VERSLAG  STATUTAIRE  ALGEMENE 
VERGADERING 

 
Maandag 18/03/2019    20.00 u. Au Damier in Roeselare 
 
 
Controle aanwezigheden en volmachten: 

 
Aanwezig: (68) Par-ky Menen – Hermes Volley Oostende – Volley Team Koksijde - Volley Team Kortrijk 

– VKt Torhout – G&V Kuurne – Jumpers Middelkerke – Rembert Torhout Heren - Olva Brugge – Roepovo 
Poperinge – Beobank Citivo Gits – VT Marke-Webis Wevelgem – DV Hernieuwenburg Wielsbeke – Evoco 
Comines – Knack Roeselare – VBC Doskom Moorslede – Volley Oudenburg-Gistel – Sint Joris ten Distel – 
Damesvolley Waregem – DVM Moorsele – Ooivo Ooigem – Volley De Haan – Ruvo Ruddervoorde – Bevo 
Beobank Roeselare – Davoz Zwevegem -  Elckerlyc Zwevezele – Sarrako Kortemark – Bidavo Bissegem – VC 
Wivo Wingene vzw – Beaphar Poperinge – VT Gullegem – Bavo Bavikhove – VC Apollo Koekelare – Volley 
Bredene – VBC Gaverhal Deerlijk – VBC Katjes Ieper – Dynamivo Dadizele – Mardavo Marke – VC Jong Kuurne 
– AVC Harelbeke – VC Pervol Ruiselede vzw – VC Packo Zedelgem – Sijos Menen – VT Diksmuide – Kavo Sint-
Eloois-Winkel – Gidas Gits – Kerdavo Avelgem – Davo Wevelgem – VC Loppem – Volley Team Damme – vzw 
Volley Venus Oostkamp – Davolo Loppem – Divo Ingelmunster – Sportiva Langemark – Beveren-Leie VBC –
Hyacinten Heuvelland – Smashingclub Ingelmunster – Tievolley Tielt – IVT Izegem –Mevo Ledegem – VT 
Rollegem-Kapelle – VC Dentergem – VT Lichtervelde – Mehoni Zuienkerke – VC De Beerlanders Beernem – 
Vosta Staden – Volare Roeselare 

 
Afwezig: (3)   Vlamvo Vlamertinge – Volleyteam Brugge – Black & White Company Lendelede 
De reglementaire boete zal worden toegepast. 

 
 
Openingswoord door de voorzitter. 
 
Ik heet iedereen van harte welkom op onze algemene verplichte vergadering. 
 
Johan Van Riet geeft een overzicht van het verloop van de vergadering. 
 
Vandaag staat de verkiezing verantwoordelijke Beachvolley en verantwoordelijke Promotie en Media op de 
agenda. We hopen dat we na vanavond opnieuw een volledige Raad van Bestuur hebben. 
We zouden graag in de toekomst onze raad uitbreiden met een verantwoordelijke recreatie en G-sport. De 
taakomschrijving zullen we proberen uit te schrijven tegen mei zodat we een oproep kunnen plaatsen voor de 
verantwoordelijke in de volgende algemene vergadering van juni. 
 
Ik wens hierbij alle clubs te feliciteren met hun behaalde resultaat in het jeugdsportfonds en ook de clubs Hermes 
Volley Oostende en Knack Roeselare te feliciteren met de bekerwinst. We hopen ook dat beide clubs in mei 
kunnen gevierd worden als landskampioen. 
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Vriendjesdag zal opnieuw een groot succes worden. Er zijn nu al een 45 clubs ingeschreven. Ik zou zeggen laat 
ons gaan voor 50 of meer. Op Focus & WTV zal er alvast voor dit initiatief reclame gemaakt worden tijdens de 
laatste twee weekends van maart. 
 
Waar er de laatste tijd zeker veel over gesproken wordt, is de competitiehervorming. 
Ik kan jullie al meegeven dat het zowel op Vlaams als nationaal niveau geen gemakkelijke bevalling was. Er zijn 
heel wat vergaderingen plaatsgevonden waar we niet altijd het gewenste resultaat konden behalen. 
Onze Waalse vrienden waren zeker niet de gemakkelijkste om mee te onderhandelen en genomen beslissingen 
waren in de daaropvolgende vergaderingen niet altijd genomen beslissingen voor hen. 
De enquête die zowel door bestuur mensen, spelers, speelsters en trainers konden ingevuld worden, hebben als 
leidraad en stok achter de deur gebruikt geweest. 
 
Ik zal met jullie even kort de antwoorden van de enquête overlopen en hoe die hervorming eruit zal zie in verband 
met stijgen en dalen. Aangezien dit zowel op Vlaanderen als op nationaal niveau nog moet goedgekeurd worden, 
is kan dit nog niet gepubliceerd worden. 
 
 
Thesaurie 
 

Jaarrekeningen 2018: zoals gepubliceerd in West volley 
  

Balans 2018: zoals gepubliceerd in West volley 
 

Verlies- en winstrekening 2018: zoals gepubliceerd in West volley 
 

Goedkeuring van de jaarrekening 2018 
 

Goedkeuring: voor:   68   
tegen:     0   
onthouding:    0  

 
Begroting 2019 

 
Goedkeuring: voor:   68   

tegen:     0   
onthouding:    0 

 
Kwijting aan de bestuurders:  

 
Goedkeuring: voor:   68   

tegen:     0   
onthouding:    0 

 
Kwijting rekeningtoezichters:  

 
  Niemand heeft zich aangemeld 
 
 
Interpellaties en schriftelijke voorstellen uitgaande van de clubs:  
 
Er werden geen voorstellen ingediend 
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Schriftelijke voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur:  
 
Nihil 
Verkiezing 
 

1. Voorzitter Beachcommissie:   
 

De heer Rony Raes schets de werking van de Beachcommissie en doet een warme oproep naar 
potentiële mensen die bij de commissie willen toetreden 
 
Stemophalers: Tamara Debacker (W-2279) en Martin Huvaere (W-2298) 
        

kandidaat de heer Rony Raes 
Uitslag:   voor:           68      

tegen:           0 
                 onthouding:  0 

 
De heer Rony Raes is verkozen als nieuwe voorzitter Beachcommissie 

 
2. Voorzitter Promotie & Media 

 
De heer Hendrik Bekaert stelt zich voor en geeft een kort overzicht van zijn jarenlange werking bij 
het volleybal 
 
Stemophalers: Andy Veranneman (W-2234) en Els Van de Vyvere (W-0834) 
        

kandidaat de heer Hendrik Bekaert 
Uitslag:   voor:           63      

tegen:           2 
                 onthouding:  3 

 
De heer Hendrik Bekaert is verkozen als nieuwe voorzitter Promotie & Media 

 
 
Toelichting wijzigingen competitie reglement:  
 

1. Bij beloften wedstrijden zal de tablet het vereenvoudigd wedstrijdblad vervangen 
Opgelet: dit is met dezelfde tablet van de hoofdwedstrijd. Daarom worden de spelers/speelsters die 
deelnemen aan de hoofdwedstrijd voor de start van de beloften wedstrijd ingevuld. 

2. Waarschijnlijk zullen ook de jeugdwedstrijden, 6 tegen 6, op een tablet verwerkt worden. Hier, zoals bij de 
belofte wedstrijden zal dit via een vereenvoudigde markering gebeuren. 

3. Voor de bekerwedstrijden worden bekerdeelnemerslijsten aangemaakt. 
4. Invoering van de coachlicentie J bij jeugdwedstrijden 6 tegen 6. Voor 1ste en 2de provinciale is een 

coachlicentie C vereist. 
5. Door de aankomende competitiehervorming in de hogere reeksen zal dit gevolgen hebben voor het 

stijgen en dalen in de provinciale reeksen, die wijzigen in PROMO reeksen. 
6. Horizontaal vlotten wordt NIET toegelaten bij de senioren. 
7. Voorwaarden voor het spelen zonder beloften (ZB) 

a. Eerste competitiejaar als nieuwe ploeg of bijkomende ploeg. 
b. Deze uitzondering kan maar om de drie jaar gebruikt worden. 

8. Twee volwaardige jeugd coachen bij jeugdwedstrijden. Er mag één coach rechtstaan en rond het veld 
instructies geven, de andere blijft zitten. De rechtstaande coach mag TO en wissels aanvragen. Tijdens 
de TO mag de coach zich op het veld begeven. 
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9. Libero bij U15: de libero kan gewisseld worden en men mag maximum 2 sets met dezelfde libero spelen. 
10. Libero U17: deze libero mag na iedere set gewisseld worden 
11. Voorwaarden plusstatuut:  

a. Voor spelers/speelsters die één leeftijdscategorie ouder zijn dan de leeftijdscategorie dan waarin 
ze spelen 

b. Voor spelers/speelsters die maximum 2 jaar bij Volley Vlaanderen zijn aangesloten. Uitzondering 
voor clubs die zich niet inschreven in de categorie van de speler/speelster 

12. Er zal voor U11 regionaal kunnen ingeschreven worden, hetzij uitsluitend met jongens of uitsluitend met 
meisjes ofwel gemengd. 

13. Er zal geen kampioenschap U19 worden ingericht. 
 
 
Varia:  
 
Viviane Roelens krijgt het woord. 

Na 20 jaar actieve werking in de selectie (eerst als trainster en daarna als voorzitter) heb ik  
besloten om dit seizoen te stoppen als verantwoordelijke van de jeugdcommissie. Het ipjot van  
augustus in Schiervelde zal voor mij het eindpunt zijn. 
 
Mede dankzij de bloeiende jeugdwerking in jullie clubs is de W.-Vl. selectie een begrip  
geworden in onze provincie. Samen met de trainers en medewerkers heb ik geprobeerd om de  
jeugdwerking in onze provincie tot een hoger niveau te brengen. 
Iemand anders aan het roer zal wellicht voor vernieuwing en verandering kunnen zorgen en zo  
de werking nog meer optimaliseren. 
 
In de eerste plaats dank ik al mijn medewerkers voor de jarenlange perfecte en zeer aangename 
samenwerking. Ook mijn collega’s van de RvB wil ik graag danken voor hun betrokkenheid bij 
de jeugd. 
 
Maar ook zonder de hulp, waardering en enthousiaste medewerking van jullie en de  
jeugdtrainers in jullie club zou de selectiewerking in W.-Vl. niet staan waar ze nu staat… dus   
daarvoor heel hartelijk dank. 
 
Een opvolger is er nog niet. Als er zich iemand kandidaat wil stellen en vragen hieromtrent “  
heeft mag die altijd contact met mij opnemen. 
 

 Dank u wel. 
 
 
Slotwoord door voorzitter:  
 
Ik wil iedereen bedanken voor jullie aanwezigheid op deze algemene vergadering.  
Ik hoop jullie te ontmoeten op de een of andere organisatie later dit jaar.  
  
Opmerkingen over dit proces-verbaal moeten binnen de maand na het verschijnen SCHRIFTELIJK overgemaakt 
worden aan de secretaris. 
 
 
Verslag  
Johan Van Riet      Eric Soete 
Voorzitter      Secretaris 
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RAAD VAN BESTUUR 

 
 

22 februari 2019  19u00    Au Damier Roeselare 

 
Dagorde: 
 
1. Opname aanwezigheden: 

1.1.  Aanwezig              : Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave – Norbert  
     Verlinde – Frans Beuselinck 

1.2.  Verontschuldigd  : Viviane Roelens 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2.1.  Raad van Bestuur van 24/1/2019 

2.1.1.  goedgekeurd 
2.2.  Commissie Promotie & Media van 8/1/2019 

2.2.1.  goedgekeurd 
2.3.  Commissie Promotie & Media van 19/2/2019 

2.3.1.  goedgekeurd 
2.4.  Scheidsrechterscommissie van 17/1/2019 

2.4.1.  goedgekeurd 
 
3. V.V. 

3.1.  Samenkomst tussen competitieleiding en jeugdcommissie ter bespreking van hervormde 
jeugdcommissie 

3.1.1.  Peter Van Speybroeck en Eddy Degrave zullen aanwezig zijn 
3.1.2.  overlopen van de voorstellen en de opmerking en noteren die op deze bijeenkomst dienen te 

worden aangekaart 
3.2.  Homologatiecommissie 

3.2.1.  de reglementering kan niet worden aangepast gezien de competitiehervorming nog niet definitief 
is vastgelegd 

 
4. Briefwisseling en e-mail 

4.1.  Diverse uitnodigingen besproken 
4.1.1.  Johan Van Riet, Peter Van Speybroeck en Norbert Verlinde zullen aanwezig zijn op viering    

 35-jarig bestaan Mehoni Zuienkerke 
 
5. Vriendjesdag 

5.1.  Er zijn voorstellen opgemaakt en diverse clubs hebben al hun deelname verzekerd 
5.2.  Akkoord met voorstel van Focus-WTV om publiciteit op de zender uit te zenden. 

 
6. Homologatie 

6.1.  De club Mehoni Zuienkerke krijgt een uitzonderlijke homologatie voor 4de provinciale dames en de 
jeugdreeksen. 
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7. G-sport en recreatievolley 
7.1.  Misschien de RvB uitbreiden met een bestuurslid die de taken van recreatief en zitvolley op zich neemt 

en probeert deze meer te promoten 
7.2.  Polsen welke recreatieve ploegen kunnen aangesproken worden om toe te treden tot Volley West-

Vlaanderen 
 
8. Raad van Bestuur 

8.1.  Voorzitter 
8.1.1.  competitiehervorming 

- overzicht hoe de competitie 2020-2021 zal hervormd worden  
- benaming van de reeksen zullen worden aangepast 
- beloften zal vervangen worden door reserven 

8.1.2.  de tablet zal volgend seizoen ook gebruikt worden voor de jeugd 6 tegen 6 
8.1.3.  Algemene Vergadering 

- er zijn 2 kandidaten 
* Rony Raes is kandidaat voor de Beachcommissie 
* Hendrik Bekaert is kandidaat voor Promotie & Promotie 

 
8.2.  Competitie & organisatie 

8.2.1.  Competitiereglement 
- overlopen van de wijzigingen 
- wachten voor de definitieve versie tot na de bijeenkomst tussen de competitieleiding en de 

jeugdcommissie in Brussel 
8.2.2.  ½ finales beker in Zedelgem en Roeselare 

- opnemen van de aanwezigheden 
 

8.3.  Financieel Bestuurder 
8.3.1.  Bestelling kunnen ook via VolleyAdmin 

- er zullen leveringskosten worden aangerekend 
8.3.2.  Aankopen kleine omslagen voor de provinciale competitie 
8.3.3.  Alle voorschotfacturen zijn betaald 

 
 
OP TE VOLGEN PUNTEN 

 
TE DOEN WIE STREEFDATUM 

Algemene vergadering voorbereiden Eric Algemene vergadering 
 Johan  
 Norbert  
Opmaken competitiereglement Eddy RvB 
Aanpassen H.R. Peter  
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EVENEMENTEN 
  

EVENEMENT WAAR DATUM 
½ bekerfinale Zedelgem zaterdag 2/3/2019 
½ bekerfinale Roeselare zondag 3/3/2019 
Scheidsrechterscommissie   Torhout  donderdag 7/3/2019 
Raad van Bestuur  Roeselare donderdag 14/3/2019 
Algemene Vergadering Roeselare maandag 18/3/2016 
Dagelijks Bestuur Roeselare vrijdag 22/3/2019  
Raad van Bestuur Roeselare vrijdag 22/3/2019 
Commissie Pers & Media Wingene  donderdag 28/3/2019 
Jeugdbekerfinale  Kortrijk zaterdag 20/4/2019 
Bekerfinale senioren De Haan maandag 22/4/2019 
Dagelijks Bestuur Roeselare vrijdag 26/4/2019 
Raad van Bestuur Roeselare vrijdag 26/4/2019 
Jeugdeindronden en kampioenenviering jeugd Roeselare zaterdag 27/4/2019 
Apotheose Zwevezele zondag 28/4/2019 
Kampioenenviering Aartrijke dinsdag 30/4/2019 
Beachmanche  Beveren-Leie zondag 30/6/2019 
Beachmanche  zondag 7/7/2019 
Beachmanche  zondag 14/7/2019 
Beachmanche Blankenberge zondag 21/7/2019 
Beachmanche Knokke-Heist zondag 28/7/2019 

 
TO DO 
   

 Eind mei van elk seizoen samenstelling commissie doorgeven
 Reglementen voor volgend seizoen klaarmaken tegen eind januari om voor te leggen op de 

Algemene Vergadering aan de clubs 


  
  
 
Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag            Voorzitter Volley Vlaanderen  
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RAAD VAN BESTUUR 
 
14 maart 2019  19u00    Au Damier Roeselare 
 
Dagorde: 
 
1. Opname aanwezigheden: 

1.1.  Aanwezig              : Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave –  
                                                 Norbert Verlinde – Frans Beuselinck - Viviane Roelens 
 
2. Communicatie 

2.1.  Wanneer er een communicatie gebeurt naar de clubs dient de RvB altijd in CC te staan 
2.1.1.  Clubs dienen hun reactie door te geven via ‘iedereen beantwoorden’  doch echter niet te 

reageren wanneer RvB niet in CC is genoteerd 
 
3. Algemene Vergadering 

3.1.  Overlopen van de te bespreken punten op de algemene vergadering en laatste hand leggen aan de 
PowerPoint 

 
4. Competitiereglement 

4.1.  Overlopen van de aangebrachte wijzigingen 
4.2.  Aanpassingen aanbrengen tot een definitief reglement is opgemaakt voor volgend seizoen 
4.3.  Het item van stijgers en dalers zal op de Algemene Vergadering worden uitgelegd 

 
5. Peepl 

5.1.  Er zal worden contact genomen met Peepl om het programma aan te kopen 
 
OP TE VOLGEN PUNTEN 

 
TE DOEN WIE STREEFDATUM 

Algemene vergadering voorbereiden Eric Algemene vergadering 
 Johan  
 Norbert  
Opmaken competitiereglement Eddy RvB 
Aanpassen H.R. Peter  

 
EVENEMENTEN 
  

EVENEMENT WAAR DATUM 
Algemene Vergadering Roeselare maandag 18/3/2016 
Dagelijks Bestuur Roeselare vrijdag 22/3/2019  
Raad van Bestuur Roeselare vrijdag 22/3/2019 
Commissie Pers & Media Wingene  donderdag 28/3/2019 
Jeugdbekerfinale  Kortrijk zaterdag 20/4/2019 
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Bekerfinale senioren De Haan maandag 22/4/2019 
Dagelijks Bestuur Roeselare vrijdag 26/4/2019 
Raad van Bestuur Roeselare vrijdag 26/4/2019 
Jeugdeindronden en kampioenenviering jeugd Roeselare zaterdag 27/4/2019 
Apotheose Zwevezele zondag 28/4/2019 
Eindronden 4e provinciaal Ieper zondag 28/4/2019 
Kampioenenviering Aartrijke dinsdag 30/4/2019 
Jeugdbeach Kortrijk vrijdag 31/5/2019  
Belgian Beachmanche Kortrijk zaterdag 1/6/2019 
 Kortrijk zondag 2/6/2019 
Belgian Beachmanche Ieper zaterdag 15/6/2019 
 Ieper zondag 16/6/2019 
Jeugdbeach Beveren-Leie zaterdag 29/6/2019 
Beachmanche senioren Beveren-Leie zondag 30/6/2019 
Beachmanche jeugd en senioren  zondag 7/7/2019 
Beachmanche jeugd en senioren Zeebrugge zondag 14/7/2019 
Beachmanche jeugd en senioren Blankenberge zondag 21/7/2019 
Beachmanche Knokke-Heist zondag 28/7/2019 
Masters Belgian Beachvolley Knokke-Heist zaterdag 10/8/2019 
 Knokke-Heist zondag 11/8/2019 

 
TO DO 
 

 Eind mei van elk seizoen samenstelling commissie doorgeven
 Reglementen voor volgend seizoen klaarmaken tegen eind januari om voor te leggen op de 

Algemene Vergadering aan de clubs 


  
  
 
Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag           Voorzitter Volley Vlaanderen  
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Verslag Provinciale Scheidsrechter Commissie  
7 maart 2019     19U30    ’t Paviljoen Torhout 
 
 
Dagorde: 
 
1. Opname aanwezigheden 

1.1.  Aanwezig              : Frans Beuselinck, Philippe Vangheluwe, Georges Luca, Didier Delvael 
    en Marnick Lenoir 

1.2.  Verontschuldigd  : Linde Maertens (ziek) 
 

2. Bespreking en goedkeuring “statuut van de SR” 
2.1.1.  Na aanpassing goedgekeurd. 
2.1.2.  Wordt nu nog voorgelegd aan de commissie statuten en reglementen. 
2.1.3.  Uitdelen of mailen  September 2019. 

 
3. Bespreking regionale vergadering 09 02 2019 

3.1.1.  33 aanwezigen  8 verontschuldigd 
3.1.2.  Goed werken met kleine groep.  

 
4. Scheidsrechters 

4.1.  Definitieve keuze kandidaten federaal 
4.1.1.  Devos Mathijs en Versée Matthias 
4.1.2.  Overgemaakt aan LSC 

 
5. Test stagiair scheidsrechters 

5.1.  Deelnemers (6) worden verwittigd door Georges Luca 
5.2.  Examen gaat door op 25 04 2019 in Torhout om 18 u 45 

 
6. Opleidingsdag nieuwe scheidsrechters 

6.1.  Waar: Zedelgem 
6.2.  Wanneer: Zondag 08 September 2019 om 09 u 30 
6.3.  Beschikbaarheid tablet met modelwedstrijd  gewenst. 

 
7. Gebruikelijke rubrieken 

7.1.  Alle correspondentie werd overlopen en waar nodig passend op gereageerd. 
7.2.  Problematiek onkostennota besproken. 
7.3.  Effectief aan scheidsrechter op 07 03 2019 = 103 

 
8. Volgende vergadering 

8.1.  17 April 2019 om 18 u 45 in ’t Paviljoen in Torhout 
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Verslag Provinciale Beach Commissie 

27012019 Beach Volley West-Vlaanderen 

Aanwezig: Rony Raes, Herman De Rycke (verslag), Johan van Riet, Eric Soete, Hans Verkest, Peter Debaere 

Verontschuldigd: Dirk Debaene 

  

1. Vorig verslag: verder besproken  

2. Materiaal in orde brengen: 6 zeker of mogelijks 8 complete sets. Ballen vernieuwen? 

3. Kalender opmaken en aanvragen indienen:  

30/6: Beveren-Leie 

7/7: Zeebrugge 

14/7 Middelkerke 

21/7 Blankenberge 

28/7 Knokke-Heist 

4. Zoeken naar bijkomende medewerkers voor tornooien: afvaardigde RVB + andere 

5. Tornooien: inschrijfgelden behouden. Senioren: 22 euro/per ploeg Jeugd: 5 euro/per speler.  

6. Inschrijvingen: dag inschrijvingen nu afraden, in de toekomst niet meer toestaan.  

7. Jeugd: inpassen bij de bestaande tornooien. Beveren-Leie: afzonderlijke dag :29/6 

8. Tornooiorganisatie: bestaande schema’s gebruiken (Eric) 

9. Prijzen: inspanning doen  

10. Zoeken naar Beachtrainers:  

1. Marko Klok zou nog wel geïnteresseerd zijn. (komt hij nog naar België?) 

2. Maar ook andere mensen aanspreken. 

11. Trainers en club verantwoordelijken aanspreken om hun spelers te overtuigen om Beach te 
spelen: Rony zal op algemene vergadering een woordje uitleg doen.  

12. Zoeken naar een passende affiche:  

1. uitdelen op algemene vergadering-  

2. finales beker  

13. Scheidsrechters: Frans Beuselinck, peilen naar interesse van scheidsrechters om Beach te 
fluiten. Eveneens verantwoordelijke VV-scheidsrechters aanspreken. Misschien arbitrage 
beperken tot kwart of halve finales   

 

Volgende vergadering: dinsdag 23 april om 19 u in Damier te Roeselare 
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Competitie 

 

 

 

Nationale competitiehervorming 2020-2021 

In het volleybal komt er voor zowel de mannen als de vrouwen de volgende jaren een competitiehervorming. 
Beide competities worden op eenzelfde manier ingericht, wat betekent dat er vier verschillende nationale 
niveaus komen. 
Op die vier niveaus horen in alle reeksen Vlaamse en Waalse ploegen. Niveau 5 bestaat uit de provinciale 
reeksen waarvan de organisatie wordt toevertrouwd aan de Vlaamse en de Waalse vleugel. 
Bij de mannen is de hervorming voorzien voor het seizoen 20-21, de vrouwen volgen één jaar later. 
Niveau 1, het hoogste niveau, komt overeen met de huidige competitie in Liga A en niveau 2 met Liga B. Op 
niveau 3 komen er twee reeksen van twaalf teams elk. Het vierde niveau, de huidige divisiereeksen, bestaat 
uit 4 competities van elk twaalf teams uit zowel Vlaanderen als Wallonië-Brussel. 
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Het doel van de competitiehervorming is om het niveau te verhogen door een beperking van het aantal 
ploegen. Door de invoering van een piramidevorm zullen er meer ploegen op regionaal niveau spelen dan 
op nationaal niveau. Daardoor zullen de reistijden en de afstanden voor de clubs verkorten. 

Deze hervorming is noodzakelijk om verder te kunnen groeien binnen het geheel van het 
volleyballandschap. Een gelijkschakeling van reglementen, homologatievoorwaarden en financiële kosten in 
de verschillende nationale reeksen is een essentiële basisvoorwaarde. Het is de bekommernis van Volley 
Belgium, Volley Vlaanderen en Federation Volley Wallonie-Bruxelles om dit, in het belang van onze clubs, 
met de minste impact te kunnen doen. 

In de reeksen waar er nu reservewedstrijden zijn, zullen er ook volgend seizoen reservewedstrijden 
gespeeld worden. Op niveau 4 zullen er vanaf seizoen 2020-2021 nog altijd reservewedstrijden gespeeld 
worden, op de niveaus erboven niet. 

De volledige communicatie over de competitie hervorming kan je terugvinden op onze site: 
https://www.volleyvlaanderen.be/competitiehervorming/  

Aangezien het EK van de Belgian Red Dragons in september georganiseerd wordt in eigen land mogen er 
geen competitiewedstrijden plaats vinden op volgende data: 13-14-15 en 21 september 
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Homologatie
Even ter herinnering 

OVERGANGSMAATREGELEN SEIZOEN 2018-2019 
Netten met stokken dienen tegen het seizoen 2019-2020 te zijn vervangen door de geldende netten 
voorgeschreven in 2.6. 

 

 
2.6  PALEN, HET NET EN DE ANTENNES (Code 6) 
 
2.6.2  Het net is vervaardigd uit vierkante zwarte mazen van 10 bij 10 cm. Het is 1 m breed en 9,5 m lang. 

(Int.Spelr.2.2) 
 

Tevens moet de meetstok over de ganse lengte gemarkeerd zijn in 
cm oplopend van 0 tot 250 cm. 
 
Publiciteit is enkel op de horizontale witte band (boven en/of onder) van het net toegelaten, zonder 
afbreuk te doen van de andere karakteristieken van het net zoals beschreven in de internationale 
spelregels. 
 

De zijkanten van het net mogen geen stokken of andere materialen 
bevatten die de veiligheid van de spelers kunnen in het gedrang 
brengen. 
 
Het net wordt zijdelings aangespannen met spantouwen, die aan de palen worden bevestigd. 
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Clubaankondigingen

NAAM ORGANISERENDE CLUB   MARDAVO MARKE vzw  

DATUM TORNOOI    Zaterdag 24 augustus 2019 

NIVEAU   U13  

    U15  

AANVANG TORNOOI   08u30 (U13)/14:00 (U15) 

PLAATS GEBEUREN   Sporthal Marke  

VERANTWOORDELIJKE   Alain Debacker  
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NAAM ORGANISERENDE CLUB   MARDAVO MARKE vzw  

DATUM TORNOOI    Zondag 25 augustus 2019 

NIVEAU   2e /3e provinciale 

    4e provinciale /U17 

AANVANG TORNOOI   08u30 (4e U17)/ 13:00 (2e 3e prov.) 

PLAATS GEBEUREN   Sporthal Marke  

VERANTWOORDELIJKE   Alain Debacker  

NAAM ORGANISERENDE CLUB   VOSTA STADEN  

DATUM TORNOOI   Zaterdag 27 april 2019 

NIVEAU   U11 – U13 – U15 – U17 

    Senioren & recreanten 

PLAATS GEBEUREN   Sporthal de wankaarde   Staden  

VERANTWOORDELIJKE   www.vosta.be  
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NAAM ORGANISERENDE CLUB   VT BRUGGE  

DATUM TORNOOI   zondag 25 augustus 2019 

NIVEAU   Jeugd U17  U15  U13 

    er wordt gespeeld op 3 terreinen 

AANVANG TORNOOI   9  - 16 uur 

PLAATS GEBEUREN   Sportcomplex SASK, Veltemweg 15, Sint-Kruis 
Brugge 

 

NAAM ORGANISERENDE CLUB   VT BRUGGE  

DATUM TORNOOI   zaterdag 24 augustus 2019 

NIVEAU   Dames derde en vierde provinciale 

    maximum 9 ploegen 

AANVANG TORNOOI   9  - 16 uur 

PLAATS GEBEUREN   Sportcomplex SASK, Veltemweg 15, Sint-Kruis 
Brugge 
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NAAM ORGANISERENDE CLUB   VT BRUGGE  

DATUM TORNOOI   zaterdag 24 augustus 2019 

NIVEAU   Dames eerste en tweede provinciale 

    maximum 9 ploegen 

AANVANG TORNOOI   17 - 22 uur 

PLAATS GEBEUREN   Sportcomplex SASK, Veltemweg 15, Sint-Kruis 
Brugge 

 


